
Méltó jubileumi megemlékezés

A hagyományokhoz híven a 
művelődési házban tartották a település 
ünnepségét október 21-én. Az esős 
időjárás miatt a Vasút parkba való fák-
lyás felvonulás elmaradt, de az általános 
iskolások előadták produkciójukat.

Pénzváltó István beszédével 
kezdődött a jubileumi megemlékezés. 
A település első embere arról beszélt, 
hogy mit tettünk és mit kell tennünk 
annak érdekében, hogy megőrizzük 
emberi mivoltunkat ezen a helyen, 
ebben a közegben, ahova őseink és a 
sors vezérelt bennünket. Át kell gon-
dolni, hogy vajon tanultunk-e múltunk 
történelméből? Erőt merítünk-e az 

események szereplőinek hősiességéből? 
Összesítjük-e jelenünket és múltunkat, 
magunkat és elődeinket. Különösen fon-
tos ez 1956 kapcsán, hiszen alig egy 
emberöltő telt el az óta. Ez az éppen 
csak történelem velünk él, velünk van 
minden napjainkban. Köztünk járnak 
az üldözöttek és az üldözők, a megfi-
gyeltek és a besúgók, kényszerítettek és 
a kényszerítők. Sorra nyílnak a levéltárak 
titkos aktái, gyarapodnak az ügynöklisták 
tisztázódnak emberis sorsok, születnek 
hősök és bűnösök. olyan közel fogható 
az egész, hogy bűn lenne a teljes és tár-
gyilagos megismerés elmulasztása, hogy 
a történelmi könyvek lapjaira megírtakat 

össze tudjuk vetni valódi múltunkat és 
akkori jelenünket. Ezért vagyunk itt, 
ezért emlékezünk. Az éber figyelem 
ne hagyja végre, hogy egyszer vagy 
többször megismétlődhessen múltunk 
hibái, ami áldozatokkal, szenvedés-
sel, megaláztatással, nemzetünk létét 
veszélyeztető következményekkel járna. 
Mi nyárlőrinciek ha nem is állunk az 
1956-os események középpontjában, 
mégis van történelmünk, aminek 
feltárásával hozzá tudunk járulni a kerek, 
egész kimunkálásához. Szerencsére van 
koránál fogva olyan független nyárlőrinci, 
aki mindebben részt vesz és elmondja mi 
történt 1956-ban Nyárlőrincen.
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Bursa Hungarica pályázat

Az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma megbízásából az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő meghirdette a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati 
fordulóját hátrányos helyzetű, szociálisan 
rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmá-
nyainak támogatására. Az önkormány-
zatoknak 2016. október 3-áig kellett 
nyilatkoznia arról, hogy 2017. évben 
részt kívánnak-e venni a szociálisan hát-
rányos helyzetű fiatalok tovább tanulását 
elősegítő pályázati rendszerben. A Bursa 
Hungarica többszintű támogatási rend-
szer, pénzügyi fedezetét három forrás biz-
tosítja: A települési önkormányzatok, a 
megyei önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás, valamint intézményi támogatás. 
Nyárlőrinc 2000. óta rendszeresen csat-
lakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. 
Az elmúlt öt évben az ösztöndíjra jelent-
kező hallgatók száma a következő volt: 
2010-ben 21, 2011-ben 13, 2012-ben 16, 
2013-ban 16, 2014-ben 11, 2015-ben 11 
fő. Az önkormányzatok számára a felső-
oktatási önkormányzati szociális ösztön-
díj pályázati rendszerében való részvétel 
önkéntes. A pályázatok benyújtásának 
határideje: 2016. november 8. Az ösz-
töndíj időtartama: „A” típusú pályázat: 
10 hónap, azaz két egymást követő tanul-
mányi félév (a 2016/2017. tanév második 
féléve és a 2017/2018. tanév első féléve); 
„B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz 
hat egymást követő tanulmányi félév (a 
2017/2018. tanév, a 2018/2019. tanév, 
és a 2019/2020. tanév). Az ösztöndíjban 
nyárlőrinci állandó lakóhelyű fiatalok ré-
szesülhetnek. Az „A” típusú pályázatra 
azok az önkormányzat illetékességi terü-
letén lakóhellyel rendelkező, hátrányos 
szociális helyzetű pályázók jelentkez-
hetnek, akik felsőoktatási intézményben 
(felsőoktatási hallgatói jogviszony ke-
retében) teljes idejű (nappali tagozatos), 
alapképzésben, mesterképzésben, osz-
tatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve 
felsőoktatási szakképzésben folytatják 
tanulmányaikat. „B” típusú pályázatra 
azok az önkormányzat területén lakóhely-
lyel rendelkező, hátrányos szociális hely-
zetű (a 2016/2017. tanévben utolsó éves, 
érettségi előtt álló középiskolás, illetve 
felsőfokú diplomával nem rendelkező, 
felsőoktatási intézménybe felvételt még 

nem nyert, érettségizett) pályázók jelent-
kezhetnek, akik a 2017/2018. tanévtől 
kezdődően felsőoktatási intézményben 
teljes idejű (nappali munkarend) alap-
képzésben, osztatlan képzésben vagy 
felsőoktatási szakképzésben kívánnak 
részt venni. A képviselő-testület a koráb-
bi gyakorlatot követve az ösztöndíj hely-
beli részét a rászorultság mértéke szerint 
havi 1000,- Ft-tól 5000,- Ft-ba állapította 
meg. A pályázatok elbírálásának határ-
ideje: 2016. december 8. 

Településrendezési terv módosítása

A képviselő-testület 2016. május 3-i 
ülésén a településrendezési eszközök mó-
dosítási kezdeményezéseinek részletes is-
mertetését követően a településrendezési 
terv módosításától döntött. Az első mó-
dosítás szerint a képviselő-testülete kez-
deményezi a 13/16 hrsz-ú telek telepü-
lésrendezési terv módosítását úgy, hogy a 
kiszolgálóút megmaradjon és a beépítésre 
szánt terület legyen a jelenlegi zöldterü-
let. A térségben a terület felhasználás és 
a szabályozás a telektulajdonosok építési 
igényeinek figyelembevételével módosí-
tandó.

A telek helyrajzi száma időközben (a 
kerékpárút miatti telekalakításból követ-
kezően) 13/44 hrsz-ra változott. A Liget 
utca Fő utcai kikötése önkormányzati 
közútként valósítható meg, ezért a kiala-
kítás költsége az önkormányzatot terheli.  
Második módosítás: az egykori Gazdaság 
területének útszabályozása és a meglévő 
funkciók figyelembevételével. A meglévő 
funkciók megtartása érdekében a Fő utca 
4-16. számú telkek falusias lakóterületbe 
kerülhetnek, ami azt jelenti, hogy a gaz-
dasági funkciók lehetősége teremtődik 
és önálló lakóépület is lehet a telken. Az 
utóbbira gazdasági területen nincs lehe-
tőség. Harmadik módosítás: a zártkertek 
építésügyi előírásainak módosítása oly 
módon, hogy az országos előírásoknál 
szigorúbb előírások kerüljenek ki a sza-
bályozásból. Negyedik módosítás: a te-
lepülés keleti kivezetésénél, a Dózsa Gy. 
utca folyatásában lévő utak kiszabályozá-
si tervének elkészítése. Ötödik módosítás: 
a helyi építési szabályzat módosítása, a 
gazdasági területek kisajátíthatósága te-
kintetében, az önkormányzati érdekű gaz-
daságfejlesztéseknél. Hatodik módosítás: 
a Rétalján tervezett Május 1. u. és Béke 
u. között vezetett út a tulajdonviszonyok 

figyelembevételével módosítható legyen, 
a körbejárhatóság érdekében. A kialakult 
helyzet alapján felmerült, hogy a Béke ut-
cától a Nefelejcs utcáig a teljes szakaszon 
legyen kiszabályozva a közút. Hetedik 
módosítás: a lakóterületen elhelyezhető 
állattartó épület méretének részletes sza-
bályozására a kidolgozása. 

A testületi ülésen Szilberhorn Erzsé-
bet tervező elmondta, hogy a képviselő-
testületi döntéseknek megfelelően a tele-
pülésrendezési eszközök egyeztetésének 
első köre lezárult. Az egyeztetés ideje 
alatt is érkezett kérelem a rendezési terv 
módosítása iránt. Javasolta, hogy a tes-
tület a határozat-tervezet szerint haladva 
tárgyalja meg a módosításokat, és a vé-
gén egy határozatban hozza meg döntését 
a határozat-tervezet szerint vagy annak 
módosításával. Az első körös egyeztetés 
ismeretében eljárásilag fontos, hogy a 
településrendezési terv módosításához a 
környezeti vizsgálat elvégzéséről dönt-
sön a testület. Amennyiben szükséges a 
környezeti vizsgálat úgy azt szakértő fog-
ja elvégezni, ha a testület ezt nem tartja 
szükségesnek, indulhat a rendezési terv 
módosítása.

Kérelem érkezett Forgó Istvánék ré-
széről, akik a működő tehenészetüket sze-
retnék bővíteni, de nem kaptak építési en-
gedélyt, mert a terület ökológiai hálózattal 
érintett. Ezért kérték, hogy a terület legyen 
beépítésre szánt terület. A Nemzeti Park 
és a KÖFE ezzel nem értett egyet, mert 
ökológiai hálózatban beépítésre szánt te-
rület nem jelölhető ki. Van azonban olyan 
törvény, amely a település közigazgatási 
területén lévő ökológiai hálózatában 5%-
on belül mozgásteret ad az önkormányzat-
nak. Amennyiben tehát a testület település 
politikailag fontosnak tartja a telep meg-
valósulását, dönthet a beépíthetőség mel-
lett. A képviselő-testület egyetértett.

A következő kérelem lakóterületi épí-
tési szabályozással kapcsolatos volt, a tu-
lajdonos szeretné a Bem utcában
telkét megosztani. Erre elvi lehetőség 
van, amennyiben módosítjuk az építési 
előírásainkat és a testület is jóváhagy-
ja. A telek nagysága megfelelő, de olyan 
övezeti besorolásban van jelenleg, hogy 
nem lehet megosztani. Amennyiben a tes-
tület az övezeti átsorolást jóváhagyja, az 
mindenkire, akinek hasonló méretű telke 
van vonatkozni fog. A képviselő-testület 
egyetértett.

A testületi ülésről jelentjük
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A következőkben a májusi ülésen el-
hangzott módosítási kezdeményezések 
konzultációjára és véglegesítésére került 
sor az előterjesztésnek megfelelően.

Az első pont a bekötőút melletti első 
telek beépíthetősége, mely kérelemre 
indult, valamint a Liget utca kikötése, 
a saroktelek rovására. Az út forgalmi 
szempontból nagyon közel van a 44-es 
főúthoz, felvetődik a kérdés, hogy kell-e 
a kikötés? A kikötést elvetették. A négyes 
számú módosításban azt fogadták el, 
hogy a külterületi kivezető utat a terve-
zett lakóterületen kívülre kell helyezni. 
Az ötös számú módosításban gazdasági 
célra, a belterület nehézgépjármű forga-
lomtól való mentesítése érdekében a tes-
tület kérte a kisajátítás jogintézményének 
építési szabályzatba való bevezetését. Ez 
a kisajátítás jelenleg a 13/26 és a 13/27 
hrsz-ú telkekre vonatkozik. A kisajátított 
területen telephelyet szeretnénk létesíte-
ni, mind a nagy gépjárművek tulajdono-
sai érdekében, mind az önkormányzati 
utak megvédése érdekében. A képviselő-
testület ezzel egyetértett. 

A következő módosításban a testület 
kezdeményezte a Rétalján tervezett Má-
jus 1. u. és Béke u. között vezetett út a 
tulajdonviszonyok figyelembevételével 
módosítandó legyen, a körbejárhatóság 
érdekében. A kialakult helyzet alapján 
felmerült, hogy a Béke utcától a Nefe-
lejcs utcáig a teljes szakaszon legyen ki-
szabályozva a közút. A község körbejár-

hatósága azért vetődött fel, hogy a nagy 
mezőgazdasági járművek ne a faluban 
közlekedjenek, de mindenhova eljuthas-
sanak. A képviselő-testület egyetértett. 

A következő módosítási tétel az ál-
lattartó építmények szabályozása. Az 
állatok férőhely száma az egészségügyi 
norma szerint lett meghatározva, miután 
darabszámot nem lehet korlátozni csak 
négyzetméteren keresztül. Az előterjesz-
tésnek megfelelően fogadták el a képvi-
selők az állattartó építmények kialakítá-
sánál a legkisebb férőhelyigényeket. Szó 
volt arról is, hogy lakóterületen csak zárt 
trágyatároló létesíthető. Lakóterületen 
vagy településközpont vegyes területen 
gépkocsi tároló önálló épületben utca-
fronton nem helyezhető el. Lakóterüle-
ten, településközpont vegyes területen és 
kereskedelmi szolgáltató területen önálló 
rendeltetési egységként állattartó épít-
mény nem lehet. Településközpont ve-
gyes területen új állattartó építmény nem 
helyezhető el. Közbenső telek homlok-
vonalától mért 15méteren belül állattartó 
épület nem helyezhető el. Állattartó épü-
letek bruttó alapterülete az adott építési 
övezetre előírt beépítettség mértékének 
10%-át nem haladhatja meg.

Számítógépekre pályáznak

Az önkormányzat pályázatot nyújt 
be „Csatlakoztatási konstrukció az ön-
kormányzati ASP rendszer országos ki-

terjesztéséhez” címmel meghirdetett pá-
lyázati felhívására. Számítógépekre és a 
hozzá tartozó eszközökre lehet pályázni 
hatmillió forint összegben. A képviselő-
testület – a támogatási kérelem pozitív el-
bírálása esetén – vállalja a kötelezettség 
teljesítését. 

Játszótér épülhet

A testület augusztusi ülésén merült 
fel a sportpark kialakítása kapcsán, hogy 
mikor lesz a községben játszótér. A legal-
kalmasabb helynek a katolikus templom 
mögötti terület lenne, mely az egyház 
tulajdona. Ágoston atya közvetítésével 
levelezést folytatott a polgármester az 
érsekséggel, és a jelenlegi állás szerint 
az érsek úr engedélyt adott a játszótér 
kialakítására. A játszótér kialakításá-
hoz, elsősorban a kerítés és a biztonság 
megteremtésének feltételeit, továbbá az 
eszközök beszerzésére egymillió forintot 
javasolt Pénzváltó István, amit a testület 
elfogadott.

Új lámpatestek lesznek

Az új közvilágítás elkészülte után fel-
vetődött, hogy vannak olyan helyek a köz-
ség belterületén, ahol nagyon sötét van. 
Ilyen például a Hangár utca, ahol összesen 
egy lámpatest van. Szükséges ezeket a he-
lyeket felmérni, de ehhez szakemberre van 
szükség.  Az új lámpatestek elhelyezésére 
árajánlatot fognak kérni.

A szokásoknak megfelelően idén 
is megrendezésre került az Országos 
Könyvtári Napok október 4. és 9. között. 
Az ország számtalan könyvtára csatla-
kozott a programsorozathoz és ebből a 

Nyárlőrinci Könyvtár, Információs és 
Közösségi Hely sem maradt ki, ahogy az 
elmúlt években egyszer sem. 

A jól megszokott vasárnapi, külön-
leges nyitva tartás mellett minden napra 

jutott egy vagy akár több program meg-
határozott korosztályoknak. A szokásos 
társasjáték és számítógépes foglalkozá-
sok mellett számtalan egyedi program is 
megrendezésre került. Az iskolások vetí-
tésekkel egybekötött interaktív könyvtári 
órákon vehettek részt, ahol a különféle 
mondákkal ismerkedtek. A könyvtári na-
pok alatt a megszokottaknak megfelelően 
az őszi tematikájú óvodás foglalkozások-
ra is sor került az új óvodai év kezdetével. 
Természetesen a könyvekkel, könyvtárral 
ismerkedő foglalkozásokba számtalan új-
donság is kapcsolódott a játékos felada-
tok mellett. Mesélt a könyvtári maci is a 
kicsiknek.

A Könyvtár Mozi keretben régi me-
sékkel, rajzfilmekkel és népmesékkel 
ismerkedhettek meg az iskolások és az 
óvódások. Emellett fejtörő, irodalmi kihí-
vásokban, feladatokban sem volt hiány.

Országos könyvtári napok 2016-ban is
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Nem vagyok sem művészettörté-
nész sem esztéta, mégis nekem jutott ez 
a feladat, hogy kiállítást nyissak meg a 
művelődési házban.

Ezekkel a szavakkal nyitotta meg 
Dakóné kiállítását Pénzváltó István 
Nyárlőrinc polgármestere. Mint pol-
gármester végtelen örömmel tölt el ez a 
dolog, hiszen mikor ezt a posztot elvál-
laltam, feltett szándékom volt, hogy a 
falut nem csap tárgyakkal próbálom se-
gíteni, hanem igyekszem azt is elősegí-
teni, hogy a kultúra a művészet megle-
gyen ebben a faluban, úgy ahogy eddig 
is volt. Örülök annak, hogy ismételten 
van olyan nyárlőrinci, aki részben az én 
terveimet is segíti és az egész falunak 
a büszkeségévé vált. Amatőr módon 
szemlélem a művészetet, mint ahogyan 
azt legtöbben. Megnéztem többször is 
a kiállítást, és amit először gondoltam 
az a múlté, mert már nem is igaz, amit 
először gondoltam a képekről. Azt sem 
tudtam eldönteni, hogy a művésznő 
öltő, vagy festő, mivel minden képhez 
tartozik egy szöveges magyarázat, egy 
vers. Szintén művészeti alkotás. Azt 
hittem, hogy a versek eligazítanak majd 
a képekről, de  akár hányszor olvas-
tam a verseket, akár hányszor néztem 
a képeket,  mindig más és más jutott 
az eszembe. Ezeknek a képeknek az a 
leglényegesebb mondanivalója, hogy 
gondolkodjunk a világról. Ezek a ké-
pek számomra olyanok, mint egy meg-
festett keresztrejtvény. Az is eszembe 
jutott, hogy egy-egy ilyen kép hogyan 
született meg. Úgy, hogy reggel feléb-
redt, és eszébe jutott, hogy ma ezt és ezt 
kell megfestenem. Az egyszerű ember 
számára elképzelhetetlen az, hogy mi 
játszik le egy művész fejében. Sokan 
próbálunk eggyé válni a művésszel, 
megfejteni a gondolatait. Mindenkire 
rá van az bízva, hogy megfogalmazzák 
mi is az ami az ember szemét megra-
gadja, vagy a vers olvasásából  mi jön 
le, mit sugall. A közös a versekben és 
a képekben olyan, mint egy párbeszéd, 
olyan, mintha a művész valakit keresne 
a világban. Ezeket az érzéseket írja, fes-
ti meg. Mindenkire rábízom azt, hogy 
egy-egy kép mit mond. Büszke vagyok 
Nyárlőrinc lakójára, aki ilyen élménnyel 
tudja megajándékozni a közösséget. Re-
méljük, hogy sok olyan élményben lesz 

még részünk, amikor bepillanthatunk 
egy művész érzelemvilágába. Ez mind 
a mi falunk értékét képviseli. 

Dakóné Szaniszló Vivien, így vallott 
munkásságáról. Örülök annak, hogy 
ilyen sokan érdeklődnek a kiállításom 
iránt. Szeretném megköszönni minden-
kinek, aki segített abban, hogy képei-
met és verseimet kiállíthattam. Magam-
ról egy pár szót, Budapesten születtem 
és ott is nevelkedtem. Kiskorom óta 
rajzolok, hamarabb rajzoltam, mint be-
széltem. Kilenc éves koromban írattak 
be egy rajzszakkörbe a szüleim. Volt 
egy orosz festő tanárnőm, ő vezetett be 
a festészet világába., tőle sokat tanul-
tam, azon belül is az akvarell világába. 
Utána több technikát kipróbáltam: olajt, 
akrilt. 2008-ban végeztem a Képző és 
Iparművészeti Szakközépiskolában 
festőként. Azóta is aktívan tevékenyke-
dem. Férjhez mentem, született egy kis-
fiam. Azóta is lelkesen dolgozom. Cé-
lom az, hogy olyan csatornákat nyissak 

meg az emberek előtt és között, amiken 
keresztül jobban kifejezhetjük egymást 
olyan dolgokat, olyan érzéseket, amit 
nehéz szavakkal kifejezni, megfogal-
mazni. A képeim zömében szürrealista 
irányt képviselnek. Ezzel is szeretném 
a befogadót kiszakítani a hétköznapok 
valóságából. A tárlat azért kapta az élet 
mozaik címet, mert az ember kapcsola-
tokat boncolgatja, azon belül is a férfi, 
női vonatkozást. Úgy gondolom, hogy 
az ember egész életén keresztül keres, 
kutat valamit. Amint az a polgármester 
úr már említette, minden képhez tarto-
zik egy verse is. Ezt azért szántam, hát 
ha megfelelő mederbe tereli a gondola-
tokat és jobban érthetőbbé válik az, amit 
szerettem volna kifejezni. Nagy hálával 
tartozom a szüleimnek, családomnak. 
Ők segítenek abban, hogy tudjak alkot-
ni. Ők adják a belső motivációt, amin 
keresztül tudok alkotni. Remélem, hogy 
mindenkinek elnyeri a tetszését és pozi-
tív élményekkel távozik a kiállításról.

Egy személyben fest és verset ír
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Nagymamák tudománya
Október 6-án kedves vendégek érkez-

tek a nyárlőrinci óvoda Maci és Katica 
csoportjába. A nyugdíjas klub tagjai láto-
gattak el a gyerekekhez és olyan tudomá-
nyokat mutattak meg nekik, amit a fiata-
lok közül már csak kevesen ismernek.

A Katicákhoz Nagy Ferencné Ancika 
néni és Németh Mihályné Terike néni 
kopogtatott be kosaraikban lisztet, tojást, 
kötényeket, fejkendőket, abroszokat hoz-
tak. Volt náluk még egy érdekes tárgy is, 
amin rengeteg lyuk volt. Mint megtudtuk, 
a neve: rosta, és a tarhonya készítés leg-
fontosabb eszköze.

Előzményként már beszélgettünk 
róla, mi mindent kell télire az éléskamrá-
ba gyűjteni, hogy kihúzzuk tavaszig. Ven-
dégeink elmondták, hogy bizony régen 
minden jó gazdasszony maga készítette 
a tésztaféléket az egész család számára, 
nem a boltban vették azt meg. A tészta ké-
szítésének ideje a nyár volt, hogy a napon 
meg tudják szárítani. Miután a tészta csör-
gőssé vált a napon, vászonzacskókban tá-
rolták az éléskamrában, vagy a padláson. 
Arról is meséltek a gyerekeknek, honnan 
van a liszt, ami a tarhonya egyik fő alko-
tórésze. Ezután felvették hófehér köté-
nyeiket, kendőt kötöttek, és a gyerekek 
segítségével gyúrni kezdték a tésztát. Azt 
is megtanulták közben az óvodások, hogy 
ételkészítés előtt mindig alaposan kezet 
kell mosni. Vendégeink nagyon örültek a 
gyerekek érdeklődésének, és annak, hogy 
milyen kitartóan segédkeztek a tészta el-
készítésében, majd a rosta segítségével 

történő megformázásában. A tarhonyát 
mi már a radiátorok tetejére terített ab-
roszok között tudtuk megszárítani, mert 
sajnos a nap ilyenkor már nem süt elég 
melegen. A közösen készített tésztából 
minden gyerek vitt haza az anyukájának 
egy kis levesre valót. Remélem, az volt 
a legfinomabb tarhonyaleves, ami ebből 
készült.

A Maci csoportosokhoz Pádár 
Józsefné Marika néni és Marsa Gyöngyi-
ke néni látogatott be. Egy nagy kosár ku-
koricacsutkát hoztak magukkal, no meg 
tűt, cérnát, szép, mintás textildarabkákat. 
Ők arról meséltek az óvodásoknak, hogy 
bizony, mikor gyerekek voltak, még nem 
a boltban vették a játékokat, hanem a ház 

körül található anyagokból készítették 
el azokat. A csoportban mindenki kapott 
csutkababát, az óvodások választhatták 
ki, milyen anyagból készüljön a ruhá-
ja, kendős legyen, vagy kalapos. Varrás 
közben jól el is beszélgethettek a vendé-
gekkel, megfigyelhették, hogyan lesz a 
haszontalannak látszó csutkából értékes 
játszótárs.

Nagyon gyorsan eltelt az a délelőtt. 
Mind a gyerekek, mind a vendégeink szá-
mára szép élmény volt. Reméljük, más-
kor is eljönnek hozzánk, mert biztosak 
vagyunk benne, hogy még sok tudomá-
nyuk van, amit át tudnak adni az unokák, 
dédunokák nemzedékének. Köszönjük a 
látogatást!  Tóth Mihályné
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A polgármester beszéde után az ál-
talános iskola hetedik osztályos tanulói 
adtak műsort, amiben visszaemlékeztek 
a hatvan évvel ezelőtti eseményekre. Ezt 
követően Hajagos Csaba történész, a te-
lepülés lakója mondta el, egyes részle-
teket külön kiemelve, mi is történt 1956 
októberében Nyárlőrincen. 

Az 1945-től, Magyarország szovjet 
megszállását követő uralmi rendszer, a 
kommunista diktatúra és a kádári szo-
cializmus mérhetetlen károkat okozott 
a magyar nemzet- és egyúttal a felnö-
vekvő generációk identitástudatában, 
amely az 1989-es rendszerváltozásig 
rácsok mögött tartotta a nemzeti célokat 
szolgáló törekvéseket is. A szovjet típu-
sú diktatúra egyértelmű jellemzője volt, 
hogy mindig és minden körülmények 
között kollektív pressziót gyakorolt a 
társadalom minden rétegére és a meg-
konstruált ellenségképből következő, az 
állami erőszak által megpecsételt egyé-
ni sorsokon keresztül igyekezett példát 
statuálni és rettegésben tartani a hatalmi 
zónájába tartozó nációkat, így negy-
venöt éven át a magyar nemzetet is. A 
hazánkban teret hódító kommunizmus 
az egyes városokban, így Kecskeméten 
és vonzáskörzetéhez tartozó régióban is 
példát statuált. 

Bács-Kiskun megye központi szere-
pet töltött be a kormányzat begyűjtési 
tervében, hiszen fejlett mezőgazdaság 
és az emberek életlehetőségei miatt 
az ipari munkás réteg éléskamrájának 
számított. Nem véletlen tehát, hogy az 
országos begyűjtési tervfelbontások kö-
zül magasan kiemelkedik Bács-Kiskun 
megye kötelezettsége, emiatt kiemelt fi-
gyelemmel kísérték a tervek teljesítését 
is. A megye területén, a többi megyéhez 
képest sok kulákot tartottak nyílván az 
országos listákban. Nyárlőrinc területén 
1952 decemberében a gazdalajstrom 
alapján 40 főt. Ezek közül 15 helyi ku-
lák volt, 15 pedig nem hitelesített kulák. 
Területük 1948-ban meghaladta a 415 
kh-at, ami 1952-re 260 kh-ra csökkent. 
A közellátási eljárások fő célpontja az 
említett csoport volt 1949-1951 között, 
majd 1952-től az egyre kisebb területen 
gazdálkodó termelők ügyei is a járási 
vagy a megyei bíróság asztalára kerül-
tek, ahol a közellátásokkal kapcsolatos 
bűncselekményeket különböző kategó-
riákba sorolták.

A feketevágások szabályozásával 
kapcsolatban minden hónapban született 
rendelet és határozat is. 1951. évi igaz-
ságügy miniszter javasolta az egy évet 
meghaladó börtönbüntetést azoknak, 
akik hatósági engedély nélkül vágták le 
jószágaikat. Ebben az évben több fel-
jelentés érkezett a megyei bírósághoz, 
miszerint a kis-és középparasztok május 
1. előtt vágtak sertést, hatósági engedély 
nélkül. Őket rendőri vagy közigazgatá-
si büntetőtörvényszék alá rendelték, a 
náluk megtalált sertés termékeket el-
kobozták, a nyershúst közfogyasztásra 
szétosztották, míg a füstöl húst és a zsírt 
a termelő a Földműves szövetkezetnek 
volt köteles átadni, emellett 500 Ft-tól 
terjedő bírság kiszabását rendelhették 
el. A rendelet felhívta a községi elöljá-

rók figyelmét arra, hogy a „kulákokat, 
spekulánsokat azonnal le kell tartóztat-
ni, május 1. után, a szegény és középpa-
rasztokat szintén!”Májusban a megyei 
bíróság elnöke körlevelet bocsátott ki 
a járásbíróságok számára, amely a kö-
zépparasztokra borjú és marha vágása 
esetén kiszabható felfüggesztés nélküli 
börtönt tett megengedetté, illetve egyes 
esetekben engedélyt adott az 500 Ft-nál 
nagyobb pénzbírságok kiszabására is.

1948-tól egészen 1956-ig tehát szám-
talan parasztgazdát, majd az idő múlásá-
val a kisebb földterületeken gazdálkodó 
paraszti réteget és egyház képviselőit is 
koholt vádak alapján citálták a Rákosi-
korszak büntetőbíróságai elé, az eljárá-
sokat követően pedig családapák százait 
zárták börtönbe. 

Méltó jubileumi megemlékezés
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A megfélemlítést, a párt öklét, aho-
gyan az egész országban, így Kecs-
keméten is az Államvédelmi Hatóság 
képviselte, amelynek ma már egyhá-
zi kezelésbe tartozó, Lestár tér 2. alatt 
álló épülete hosszú időn keresztül volt 
hangos a város számára kenyeret adó 
parasztgazdák, és az egyház képviselő-
inek kínszenvedésétől. Egészen 1956. 
október 26-áig, amikor is a budapesti 
eseményeket követően a kecskeméti 
emberek és nagyobb részben fiatalok is 
kísérletet tettek a kommunista elnyomás 
felszámolására. Hulltak a vörös csilla-
gok, darabjaira tört a Rákosi címer, fény 
derült az ÁVH pincéinek tragédiájára és 
a szabadságért minden kockázatot válla-
ló kecskemétieket még a halálos áldoza-
tokat követelő főtéri sortüzek sem tán-
torították el attól, hogy véget vessenek a 
diktatúra kegyetlenségeinek.

A környező településeken is zajlot-
tak az események, amelyről a mai napig 
sem beszélnek a történelemkönyvek. 
A Kecskeméten október 26-án lezaj-
lott sortüzek, és a kommunista jelké-
pek eltávolítás után, településünkön, 
Nyárlőrincen, 1956. október 27-én tün-
tetés alakult ki a község központjában, 
amelynek vezetőit az 1956-os esemé-
nyeket követő megtorlás peranyagából 
ismerhetjük meg. Kerekes István, Fara-
gó Imre, Kaszala Antal és Szalai István 
voltak azok, akik a szóban forgó tünte-
tést megszervezték és koordinálták. Ez 
idő alatt a Végrehajtó Bizottság elnöke 
és a párttitkár elmenekült Nyárlőrincről. 
A tüntetők betörtek a rendőrség épüle-
tébe, lefegyverezték a karhatalmat és az 
ott tárolt iratokat az épület előtt felgyúj-
tották. A rendőrség fegyvereit Szalai 
István és Kaszala Antal vette magához. 
Másnap, október 28-án megalakították a 
községi forradalmi bizottságot, amely-
nek elnöke Turcsányi Imre vb. titkár 
lett. A bizottságot Dudás László, Faragó 
Imre, Berei József, Lénárt István, Zsigó 
Mihály és Sándor József alkotta. Még 
ezen a napon délelőtt – Gyurkó Lajos 
őrnagy megbízásából – a kecskeméti 
reptér alakulatai fegyvereseket fogtak 
el, akiket átadtak a 3. hadtest rögtöníté-
lő szervének. 

Berei József: Márk községben szüle-
tett 1906-ban. Tanítóképző iskolát vég-
zett, tanítóként dolgozott a községben, 
50 éves volt ekkor. Dudás László: Kecs-
keméten született 1920-ban. Önálló 
földművesként dolgozott Nyárlőrincen, 

36 éves volt. Faragó Imre: Kecskemé-
ten született 1923-ban. Önálló földmű-
vesként tevékenykedett a községben, 33 
éves volt. Lénárt István: Kecskeméten 
született 1924-ben, 32 éves volt. Sándor 
József: 1931-ben született Kecskemé-
ten, földműves foglalkozású parasztem-
ber, 25 éves. Turcsányi Imre: 1919-ben 
született, a forradalom előtt a községi 
tanács vb. titkára, 37 éves volt. Zsigó 
Mihály:1920-ban született Kiskunfél-
egyházán. Ő is földművesként kereste a 
kenyerét 36 éves volt.

Az átmeneti sikereket hozott októbe-
ri időszakot november 4-e követte, ezen 
a napon a szovjet tankok kegyetlenül el-
tiporták a kecskeméti forradalmat is. A 
város utcáin ropogó fegyverek hangjától 
és a tankzúgástól hangos belváros hirte-
len csendes lett. 

„Fejlövés, haslövés, tarkólövés” – és 
ehhez hasonló diagnózisokat olvasha-
tunk annak a 65 embernek a kórlapján, 
akik a kecskeméti szabadságért harcol-

tak, vagy az ’56-ot követő megtorlás 
koncepciós eljárásai által ártatlanul let-
tek áldozatai az egész világ által elis-
mert szabadságharcnak. 

Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc 60. évfordulója annak a már hosz-
szú évtizedek óta fennálló problémának 
a megoldására kínál lehetőséget. Bátran 
és ma már minden következmény nélkül 
kijelenthető, hogy 1956. október 23-a a 
magyarság csúcsteljesítménye, legyünk 
büszkék mindazokra, akik ezt kivívták a 
mai generációk számára. Ne feledjék, ahol 
a hősöket becsülik, és méltó módon emlé-
keznek rájuk, ott mindig születnek újak, 
fejezte be gondolatat Hajagos Csaba. 

Bár a fáklyás felvonulás elmaradt, 
a hetedik osztályosok előadták azt is, 
amit Vasút parkban szerettek volna be-
mutatni. Az ünnepi műsor befejezése 
után felhúzták a nemzeti színű zászlót 
a művelődési ház előtt lévő rúdra, majd 
pedig megkoszorúzták az 1956-os em-
lékművet.
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Karolj fel egy családot!
Októberben óvodánk a tehetséggon-

dozás keretében az  „ÓVODAI NE-
VELÉS A MŰVÉSZETEK ESZKÖ-
ZEIVEL” ÓVODAPEDAGÓGUSOK 
ORSZÁGOS SZAKMAI EGYESÜLE-
TE, Óvodapedagógusok Országos Te-
hetségsegítő Tanácsa által kiírt pályáza-
tot nyerte meg, melynek címe: NIVEA 
„Karolj fel egy családot” pályázat a 
nehéz körülmények között élő, átlagon 
felüli adottsággal, motivációval rendel-

kező gyermekek differenciált fejleszté-
sének biztosításáért! 

A NIVEA törődik a családokkal 
program negyven ötéves korú gyer-
mek támogatását vállalta, melyben a 
nyárlőrinci óvodában is részesült egy 
tehetségígéretes gyermek, aki a „Kincs-
kereső” térbeli-vizuális tehetségmű-
helyben alkot.

Az ösztöndíjon keresztül olyan 
eszközöket tudunk vásárolni számára, 

amellyel sajátjaként tevékenykedhet, 
fejlődhet, valamint otthon is lehetőséget 
biztosítanak a szülőknek, hogy gyerme-
kük képességének fejlesztéséhez hozzá 
járulhassanak. A pályázat részeként a 
tehetségfejlesztő pedagógus, bevonja a 
szülőket a gyermekük átlagon felüli ké-
pességének gondozásába is.

Mohácsi Gézáné 
Tehetségfejlesztő pedagógus

Tehetségműhely az óvodában
A 2016/17-os tanévben az óvodai 

tehetséggondozás részeként, két tehet-
ségműhely kezdte meg tevékenységét a 
nyárlőrinci óvodában.  

2016. szeptemberében, az iskolába 
készülő nagycsoportos korú óvodások 
körében történt a tehetségígéretek azo-
nosítása és kiválasztása. 

A műhelymunkába bevont gyermekek 
száma a „Kincskereső” térbeli-vizuális 
tehetségműhelyben hat fő, a „Selyemrét” 
nyelvi tehetségműhelyben négy fő.

Műhelyvezető pedagógusok: Moh-
ácsi Gézáné tehetségfejlesztő pedagógus 
és Kis Csilla óvodapedagógus.

Műhely működésének időtartama: 
2016. október 1-től - 2017. május 31-ig. 

A műhely működésének célja: olyan 
tehetséggondozó program működtetése 
a magyar nyelv, a vizuális és népi mű-
vészetek eszközeivel, amely elősegíti és 
esélyt, hozzáférést ad a gyermekekben 
rejlő tehetség kibontakozásához. 

A műhely működésének feladata: 
az alkotó-alakító tevékenységekhez a 
feltételek megteremtése, tartalmának, 
minőségének fejlesztése és a szervezeti 
formák, módszerek biztosítása. 

• Tehetségígéretes gyermekek erős 
oldalának, kreativitásának támogatása.

• A gyermek tehetségével összefüggő 
egyéb területek fejlesztése.

• „Megelőzés”, „légkörjavítás”. El-
fogadó, a személyiséget fejlesztő légkör 
biztosítása.

• Pihenés és relaxációs lehetőség 
megteremtése.

• Olyan területek támogatása, amely 
közvetve is befolyásolják a tehetség ki-
bontakozását.

A tehetségprogramnak biztosítani 
kell a gyermekek gazdagítását. Ezek 

alapján az egyéni élményeikre, isme-
reteikre, a tapasztalataikra történő 
építkezésre figyelünk, olyan körülmé-
nyeket és fejlesztési lehetőségeket kí-
nálunk fel, ami az alapprogramon túl 
lép.

 
A tehetséggondozó műhely munkája:
• A műhely heti 1 alkalommal 30 per-

ces időtartamban működik.
• A program által komplex személyi-

ségfejlesztés, mellyel megvalósul a gyer-
mekek gondozása különféle művészeti 
ágakon keresztül.

• A meglévő vizuális és nyelvi kultúra 
fejlesztése. 

• A tehetséges gyermekekben rejlő le-
hetőségek kibontakozása.

• Teret adunk a műhelymunkák során 
a gyermekek élmény és fantáziavilágá-
nak képi, tárgyi szabad önkifejezésének, 
a kreativitás kibontakozásának.

• Olyan munkaformák, módszerek 
biztosítása, melynek során képessé vál-

nak az együttműködésre, az összedolgo-
zásra, fejlődnek szociális képességeik, 
társas kapcsolataik, önbizalmuk, önkont-
rolljuk fejlődik. 

• Kitekintés a környező tágabb világ-
ba: tehetséges emberekkel, művészekkel 
való ismerkedés, náluk tett látogatások, 
alkotásaikba történő betekintés, együtt 
tevékenykedés. 

• Változatos, színes differenciált té-
mák, technikák felajánlása más művé-
szeti területekkel pl. –népi hagyománya-
ink, - zene, - mozgás, drámajáték.

Az érintett szülők nyílt napok során 
tapasztalatot szerezhetnek a tevékenysé-
gekről, a vendégművészekkel való közös 
munkákról, a „Kincskereső” és a „Se-
lyemrét” tehetségműhely attitűdjéről. A 
program legfontosabb eredménye, hogy 
a gyermekek abban örömmel tevékeny-
kedjenek, újra és újra alkossanak, meg-
valósíthassák elképzeléseiket.

Mohácsi Gézáné
tehetségfejlesztő pedagógus



Október 5.-én tartották a mozgáskorlátozottak az év-
záró rendezvényüket. A tagok szép számban megjelentek, 
érkeztek vendégek Kiskunfélegyházáról is. 

Elfogadta meghívásunkat a Mozgáskorlátozottak Bács-
Kiskun Megyei Egyesületének elnöke, Hanó Mihály és 
édesanyja Erzsike. A rendezvényen jelen volt Pénzváltó 
István polgármester és Zayzon Jenőné jegyzőasszony, Tor-
mási Zoltán alpolgármester és Kiss Ferenc a polgárőrség 
vezetője. A rendezvény nyitányaként Végh Mária egy hu-
moros saját költeményű verssel köszöntötte a megjelente-
ket. A csoporttitkár Kovácsné Katika köszöntője és beszá-
molója után, Pénzváltó István szólt a vendégekhez. Hanó 
Mihály is köszöntötte a jelenlévőket, majd egy szép verset 
is elmondott és egy virágcsokorral megköszönte Katikának 
az egész éves munkáját.

Ebéd előtt egy vidám jelenetet láthattunk Végh Má-
ria, Kovács Sándor és Feró Jánosné előadásában. Ez után 
Vikartoczkiné Marika néni kért szót, aki egy szál virá-
got adott át Kovácsné Katikának és Csikósné Irénkének. 
Benkó Gábor kiskunfélegyházi vendégünk, Petőfi Sándor: 
Falu végén kurta kocsma című költeményét szavalta el. 
Horváthné Sárika néni a férje által írt régi verseket olvasott 
fel. Zsíros Istvánné és Hanóné Erzsike vidáman nótáztak. 

Ebéd után Horváth Réka verset mondott, Gyenes Fanni 
énekelt és Seres Csenge mesét mondott. A tombolahúzá-
sig Fekete Attila húzta a talpalávalót és többen táncra is 
perdültek. A tombolán sok szép, értékes nyeremény talált 
gazdára. Mindenki jól érezte magát!

Szeretettel várjuk tagjainkat november 9.-én (szerda) 
14.00 órakor tisztségviselők választási csoportgyűlésre, és 
december 7.-én (szerda) 14.00 óra havi összejövetelünkre, 
ahová a Mikulás is ellátogat!

Kovács Sándor
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Mozgáskorlátozottak évzáró rendezvénye



GYÓGYÍTÓ MESÉK - avagy hogyan 
segítsen a szülő a gyermeknek a félelem 
és agresszió leküzdésében.

Mit tegyünk, ha gyermekünk szorong, 
és rágja a körmét? Hogyan szoktassuk le 
a csúnya beszédről? Mivel csillapítsuk le, 
ha agresszív? Hogyan erősítsük meg az 
önbizalmát? És mit tegyünk, ha rendsze-
resen ágyba vizel? 

A tanácstalan, önmagukat vádoló szü-
lők gyakran azt kívánják, bárcsak volna 
csemetéjükhöz egy használati utasítás, 
amelyből kiderülne, miben hibáztak ed-
dig, és mit kell másképp csinálniuk! Ne-
kik ajánlom Gerlinde Ortner könyvét, 
amelyet sikerrel forgathat minden anyuka 
és apuka, aki segíteni akar gyermekének 
a félelem és az agresszió leküzdésében. A 
szerző éveken át foglalkozott magatartás-
zavaros gyerekekkel, és arra a következte-
tésre jutott, hogy a gyermekek viselkedési 
zavarai sok esetben nem alakultak volna 
ki, ha a szülők időben felfigyelnek a gya-
nús előjelekre. Ha a szülő képes megérte-
ni gyermeke furcsa viselkedésének okait, 
motivációit, akkor van rá esély, hogy né-
hány jól kitalált, és megfelelően elmon-
dott mesével, valamint játékos formába 
bújtatott feladatokkal segíteni tud rajta.

A nagysikerű könyv sorra veszi a vi-
selkedészavaros gyerekek legalapvetőbb 
problémáit, és segít a szülőnek megis-
merni gyermeke tetteinek mozgatórugó-
it. Egyúttal minden szülőt önismeretre is 
tanít, ami azért is fontos, mert a gyermek 
problémás magatartása mögött gyakran a 
szülővel való konfliktus áll. 

Sok szülőnek az okoz gondot, hogy 
nem tudja kellően motiválni gyermekét. 
Ahelyett hogy buzdítaná, akaratlanul is 

elkedvetleníti. A helyes motiválás alap-
feltétele, hogy a szülő csupa olyan kö-
vetelményt támasszon, amely megfelel a 
gyerek pillanatnyi lehetőségeinek és ké-
pességeinek – és mindezt a gyerek számá-
ra érthető nyelven tegye. A mese minden-
nél alkalmasabb rá, hogy gyerek és felnőtt 
között ledöntse a nyelvi és értelmi korlá-
tokat. Számtalanszor tapasztaltam, milyen 
jól reagálnak a mesékre a gyerekek. A me-
sék egyaránt szólnak gyereknek, felnőtt-
nek. Ne mérgelődjenek, kedves szülők, 
ha a gyerek a legnagyobb fölfordulásban 
álmodozva maga elé réved, vagy ha a ren-
detlenségben nem találja kedvenc játékát! 
Ha van önökben kellő türelem, empátia és 
jó adag önkritika, ezek a mesék bízvást 
segítenek a helyes útra terelni gyermekü-
ket. Súlyosabb magatartászavarok esetén 
– ágybavizelés, dadogás, erős szorongás, 
vagy ha például a gyerek nehezen illesz-
kedik be az óvodai vagy iskolai közös-
ségbe – a pszichológiai tanácsadást és az 
esetleg szükséges terápiát nem pótolja ez 
a könyv, de jól kiegészítheti.

A könyv elméleti részei a felnőtteknek 
szólnak. A mesék után mindig megtalálha-
tó az adott nevelési probléma összefogla-
lása, amelyből az is kiderül, mivel lehet 
ösztönözni a gyereket a helyes viselke-
désre. Gyakorlati tanácsokat is találnak a 
szülők ahhoz, hogyan bánjanak gyerme-
kükkel és a problémáival. Igen fontosnak 
tartom, hogy a szülők az elméleti magya-
rázatokat a mesélésre való felkészülésként 
olvassák el: hiszen a legtöbb szülő „kép-
zetlen” nevelő, vagyis a gyermeknevelés 
fontos kérdésében semmiféle rendszeres 
képzésben vagy útmutatásban nem része-
sült. A szülőknek azért is célszerű elmé-

lyedni az elméleti magyarázatokban, mert 
a viselkedészavar a legtöbb esetben arra 
utal, hogy a gyereknek problémái vannak 
a szüleivel. 

A könyvet megtalálják községünk 
könyvtárában is!

A tartalomból: HOGYAN ÖSZ-
TÖNZI HELYESEN GYERMEKÉT A 
SZÜLŐ? Ha a gyerek nem akar elaludni 
NEM AKAROK MÉG LEFEKÜLDI.  
Ha a gyerek rosszat álmodik „EGY-
KÉT-HÁR, NEM FÉLSZ MÁR”. Ha 
a gyerek fél a kutyától MARCI ÉS A 
TÖRPEKUTYÁK. Ha a gyerek fél a 
fogorvostól A KIS HABLEÁNY. Ha a 
gyerek húzza az időt A SUGÁRGYE-
REK. Ha a gyerek rendetlen VERON-
KA ÖSSZEVISSZAORSZÁGBAN. Ha 
a gyerek hazudós AZ IGAZMONDÁS 
TORNYA. Ha a gyerek csúnyán beszél A 
FONTOSKODÓKA. Ha a gyerek enge-
detlen INDIÁNOSDI. Ha a gyerek rágja a 
körmét CILI, A CICALÁNY. Ha a gyerek 
éjjel bepisil CSURI KIRÁLYKISASZ-
SZONY. Ha a gyerek dadog FLÓRIÁN 
ÉS A HARKÁLYOK BESZÉDE. Ha a 
gyerek nem akar enni A NAGY ÉTKŰ 
KISEGÉR. Ha a gyerek nem akar ott 
maradni az óvodában GYURKA MEG 
A MACI. Ha a gyerek zavarja a tanítást 
A KRUMPLIORRÚ BOHÓC. Ha a 
gyereket gúnyolják PÖTTÖM, PUFI, 
PIPASZÁR. Ha a gyereknek agresszív 
hajlamai vannak TAMÁS ÉS A FEKE-
TE HOLLÓ. Ha a testvérek marakodnak 
DÖNCI ÉS DORKA, A MEDVEBOCS-
OK. Ha a gyerek nem talál társakat, ba-
rátokat A MÓKUSGYEREKEK. Ha 
környezetvédelemre akarjuk nevelni 
a gyereket A STÁLIKSZOK MEG A 
GUMMERÁNOK. Ha a gyerek találkozik 
a halállal NAGYI MEGHALT.
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Elismerték a kutató munkáját
Ünnepi gálán emlékeztek meg ok-

tóber 22-én szombat este a Kecskeméti 
Katona József Színházban az 1956-os 
Forradalom és Szabadságharc 60. évfor-
dulójáról. Beszédében Zombor Gábor or-
szággyűlési képviselő kiemelte: október 
23-a mindig ünnep lesz, amíg magyar 
él a földön, s nekünk nem csak az dol-
gunk, hogy emlékezzünk, hanem, hogy 
továbbadjuk a forradalmárok bátorságát 
a következő generációknak is.

Az ünnepségen Szemereyné Pataki 
Klaudia polgármester tüntette ki az ese-
mények még élő résztvevőit, az elhuny-
tak hozzátartozóit, a hagyományőrzőket 

és a téma kutatóit. Ezen alkalomból em-
lékkereszt adományozásával ismerték 
el Hajagos Csaba, a Kecskeméti Kato-
na József Múzeum munkatársának az 
1956-os forradalom és szabadságharc 
tudományos kutatása terén végzett mun-
káját. 

A laudációban ez szerepelt: „Kuta-
tási területe az 56-os forradalom és sza-
badságharc Bács-Kiskun Megyei ese-
ménytörténete. Kiemelten foglalkozik a 
pártállami megtorlás gépezetével, annak 
eszközkészletével és az áldozatok életút-
jával. Interjúkat készít a 60 évvel ezelőtti 
eseményeket átélt polgártársainkkal.”

KÖNYVAJÁNLÓ SZÜLŐKNEK
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Négy mérkőzésen tizenkettő rúgott, tíz kapott gól
Tizenegy forduló elteltével a nyol-

cadik helyet foglalja el a felnőtt lab-
darúgó csapat a megyei II. osztály 
Északi csoportjának tabelláján. A kö-
zépmezőny elég szoros, mert a hato-
dik helyezett Jakabszállás és a tízedik 
helyezett Tiszakécske II között mind-
össze hat pont a különbség.

A nyolcadik fordulóban Izsák lá-
togatott Nyárlőrincre, akik ebben a 
szezonban viszonylag gyengébben 
szerepelnek. Az első félidőben a ven-
dégek meglepték a hazai csapatot és 0-
2-vel vonultak be az öltözőbe szünet-
re. Ez azért meglepetésnek számított. 
Azt nem tudjuk, hogy György Csaba 
edző mit mondott a játékosoknak, de 
az tény, hogy már a 47. percben szé-
pítettek a fiúk Bali Gábor révén, majd 
az 55. percben egyenlítettek is Bera 
András találatával. Öt perccel később 
azonban ismét az izsákiak jutottak 
előnyhöz. Már úgy tűnt, hogy vereség 
lesz a találkozó vége, de három perc-
cel a lefújás előtt Tamásy Rolandnak 
sikerült bevenni az ellenfél kapuját 
és döntetlenre hozni a mérkőzést. 
Nyárlőrinc-Izsák 3-3 (0-2). Ifjúsági 
eredmény: 6-2.

A Kiskunmajsa elleni találkozó nem 
úgy fog bekerülni a történelembe, mint 
aminek örültek a szurkolók, játékosok, 
vezetők. Talán senki sem gondolta azt 
a mérkőzés előtt, hogy fél tucat gólt 
fog kapni a csapat. Az első félidőben 
még tudták tartani ellenfelüket a fiúk, 
mert csak egy gólt rúgott az ellenfél. A 
második játékrészben azonban elsza-
kadt valami. Tizenöt perc alatt három 
gólt kaptak. A legrosszabb az egész-
ben az volt, hogy valamennyi találatot 
Nyerges György érte el. Nem tudták 
úgy tartani a védők, hogy ne találjon 
be a kapuba. Ezzel azonban még nem 
ért véget a gólok száma. A mérkőzés 
hajrájában újabb két gólt szereztek a 
kiskunmajsaiak, de válasz sajnos nem 
érkezett rá. Kiskunmajsa-Nyárlőrinc 
6-0 (1-0) Ifjúsági eredmény: 4-0.

A következő fordulóban Szabad-
szállás érkezett Nyárlőrincre. Az el-
múlt bajnokságban még a megyei III. 
osztályban játszó együttes szintje alul 
marad ennek az osztályénak. Talán 

ennek, de lehet, hogy az elmúlt heti 
nagyarányú vereségnek is köszönhe-
tő az, hogy a fiúk bizonyítani akartak.  
Az első hazai találat viszonylag ké-
sőn a 39. percben esett Madari Zsolt 
révén, de a következő percben Bera 
András is betalált. A második félidő is 
úgy kezdődött, mint az első, nehezen 
akart megszületni a gól. Bali Gábor 
azonban gondoskodott róla, hogy nö-
velni tudják az előnyt. Ezt követően 
tíz-tíz percenként jött a következő ta-
lálat Torbán Csaba és Túri István ré-
vén. Ebben a győzelemben nem csak 
az a szép, hogy öt gól született, hanem 
az, hogy mind az öt találatot más-más 
játékos rúgta. Nyárlőrinc-Szabadszál-
lás 5-0 (2-0). Ifjúsági eredmény: 3-0.

A Tiszaalpár elleni rangadóra a baj-
nokság tizenegyedik fordulójában ke-
rült sor. Kellemes őszi, napsütéses idő 
fogadta a csapatokat. A hazaiak nem 
úgy szerepelnek a mostani bajnokság-
ban, mint ahogyan azt a szurkolóik 
elvárnák. Edzőt is váltottak, Bakos 
István helyett Dudás György irányítja 
a csapatot. A találkozó előtt az egyik 
hazai szurkoló úgy tippelt, hogy 1-4 
lesz a mérkőzés végeredménye. Végül 
is neki lett igaza, bár a találkozó, főleg 
az első félidő változatos játékot hozott. 
Az első negyed órában úgy tűnt, hogy 
lehengerli ellenfelét a nyárlőrinci csa-
pat. Sorba vezették a támadásaikat és 
Hajagos Csabának néhány alkalom-

mal, bravúrral kellett hárítana. A 17. 
percben Bali Gábornak sikerült meg-
szerezni a vezetést. E azonban inkább 
a hazaiakat nyugtatta meg. Ellentáma-
dásokba lendültek és mezőnyfölényt 
alakította ki. Ennek az eredménye lett 
az, hogy Bárdos Bence révén kiegyen-
lítettek. Ezekben a percekben sokkal 
jobban játszottak a tiszaalpáriak. A 
félidő lefújása előtt Bera Tamás fejes 
góljával sikerült megszerezni a veze-
tést. A hazai szurkolók, ismervén csa-
patukat, nem bíztak a jó folytatásban. 
Féltek attól, hogy a második játék-
részben elfáradnak majd a játékosaik 
és újabb gólokat kapnak. Így is lett. 
Először Mohácsi Marcell, majd pedig 
Torbán Csaba vette be a tiszaalpári ka-
put. Közben Hajagos Csaba megsérült, 
és le kellett cserélni. Csaba a találkozó 
előtti napon még nem tudta, hogy tud-
ja-e vállalni a játékot, mert az egyik 
lábúja elrepedt. Úgy látszik csak ed-
dig bírta. A mérkőzésen még egy em-
lítésre méltó esemény történt. László 
Csabának idő előtt kellett elhagynia 
pályát, mert a játékvezető felmutatta 
neki a piros lapot. A találkozó végül 
is elvárásoknak megfelelően alakult. 
Sikerült a nagy ellenfelet legyőzni, 
bár az első félidei játék alapján szo-
rosabb eredményre lehetett számítani. 
Tiszaalpár-Nyárlőrinc 1-4 (1-2). Ifjú-
sági eredmény: 2-3.
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Anyakönyvi hírek
Aki házasságot kötöttek: Fricska Krisztina és Szabó 
Zsolt
Akit nagyon vártunk: Nagy Ketrin (an. Rostás Anita), 
Drozdik Lilla (Szabó Zsanett)
Akit elveszítettünk: Tarjányi Pálné Csík Franciska 1935, 
Szénási József 1961, Hegedűs Istvánné Juhász emerencia 
1931, Fábián Józsefné Kiss Gizella 1955

nyárlŐrinci HÍRMONDÓ
Nyárlőrinc Község Önkormányzatának közéleti lapja

Megjelenik minden hónapban
Szerkesztő: Rimócziné Forgó Ildikó

A szerkesztőség tagja: Nyúl Zsuzsanna, Jokhel Árpád
"Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 163/583/1/2007.

nyilvántartási száma alatt szerepel."
Készült a tiszakécskei

Kécske Nyomda Kft. nyomdájában
Felelős vezető: Tóth Géza

Ingyenes hirdetési szelvény
Hirdetés szövege: ________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Apróhirdetések leadhatók az általános iskola gondnoki irodájában hétfő
től péntekig munkaidőben. A hirdetések szövegét hirdetőinktől készen 
kapjuk. Az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi,  jogi felelõs
séget nem vállal. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
Csak hirdetési szelvényen leadott hirdetéseket fogadunk el.

KÖZÉrDEKŰ TElEFOnSZáMOK
Polgármesteri hivatal: 343-013, 343-019, 589-001, 
589-019
Művelődési ház: 343-076, 589-009
Orvosok: dr. Kuczka Judit 06-20/453-4451, 343-121
Kehely Gyógyszertár, telefonszám: 76/342-517
Tűzoltóság Kecskemét: 502-810
Segélyhívó: 105
Rendőrség Kecskemét: 484-684
Segélyhívó: 107
Körzeti megbízott: Koós István 06-70/368-4397
Mentők Kecskemét: 486-511, 478-119
Segélyhívó: 104
Polgárőrség, Kiss Ferenc: 06-30/621-7600
Gyermek jóléti szolgálat és családsegítő
Horváthné Dékány Judit: 343-590, 06-30/262-7486
Védőnő, Túri Istvánné: 06-30/563-4441
Fogorvos: dr. Németh László 449-279
Jogosult állatorvos: Dr. Pitti Lajos 06-30/925-4249
Hatósági állatorvos: Dr. Tóth Dezső 06-70/436-1368
Nyárlőrinc Község Temetkezési Vállalkozója: 
Himalája Blue Kft. Képviselő: Szénási Bertalan. 
Telefonszám:  76/449-044, mobil: 20/9571060

ViccEK
A feleség mondja otthon a férjnek:
- Képzeld drágám, ma éjszaka azt álmodtam, hogy egy igaz-
gyöngy nyakláncot vettél nekem! Szerinted ez mit jelent-
het?
- Majd a szülinapodon megtudod - mosolyog sejtelmesen a 
férj.
Az asszony alig várja a születésnapját. Elérkezik a nagy nap, 
a férj beállít egy csokor virággal és egy szépen becsomagolt 
dobozkával. A feleség kinyitja, és egy könyvet talál benne, 
„Álmoskönyv, álmok jelentése”.

* * *
A turista házaspár betér egy vidéki étterembe.
- Mit gondolsz drágám, milyen lehet itt a csiga? - kérdezi a 
nő.
A szomszéd asztaltól átszól egy fickó:
- Jelenleg éppen pincérnek van öltözve, asszonyom...

* * *
- Jó napot kívánok! Szeretnék egy éneklő madarat!
- Ezt a sárga papagájt tudnám ajánlani önnek uram.
- De hiszen ennek egy lába van!
- Miért? Táncolnia is kéne?

* * *
Két kisfiú beszélget a játszótéren:
- Én hét éves vagyok - mondja az egyik. - És te?
- Nem tudom.
- Cigizel?
- Nem.
- Sört iszol?
- Nem.
- Csajozol?
- Nem.
- Akkor olyan öt körül lehetsz.

* * *
Az idős házaspár lefekvéshez készülodik. Az asszony pa-
naszkodva:
- Korábban mindig fogtad a kezem...
A férj kinyúl és megfogja.
- Aztán mindig megcsókoltál...
A férfi megcsókolja.
- Aztán beleharaptál a nyakamba.
A férj erre fölkel és elsiet.
- Hová mész? - kérdezi az asszony.
- A fürdoszobába, a fogamért.


